Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling «Sociale Zekerheid»

SCSZG/16/096

ADVIES NR. 16/22 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME
GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VERENIGING VOOR
VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VOOR HET ONDERZOEKEN VAN HET
SOCIO-ECONOMISCH PROFIEL VAN DE VLAMINGEN OP GEWESTELIJK EN
LOKAAL NIVEAU
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1;
Gelet op de aanvraag van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en de Vereniging voor
Vlaamse Steden en Gemeenten van 18 april 2016;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid van 20 april 2016;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP
1.

De Studiedienst van de Vlaamse Regering en de Vereniging voor Vlaamse Steden en
Gemeenten willen voor het onderzoeken van het socio-economisch profiel van de Vlamingen
(gewestelijk en lokaal) op geregelde tijdstippen gebruik maken van anonieme gegevens uit
het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, enerzijds basisbestanden die door
de onderzoekers enkel te raadplegen zijn bij en onder het toezicht van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid, anderzijds geaggregeerde tabellen die aan de onderzoekers worden
overgemaakt. Zij zouden die anonieme gegevens aanwenden voor het opstellen van
algemene monitoringrapporten (de Vlaamse Regionale Indicatoren, de Vlaamse
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Armoedemonitor, de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor,…) en voor het verschaffen
van rapporten op maat aan de gemeenten (met vergelijkingen met andere gemeenten).
2.

De basisbestanden behelzen kruistabellen met variabelen die de onderzoekers onder toezicht
kunnen raadplegen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en kunnen verwerken tot
anonieme gegevens. Zij mogen uitsluitend die door henzelf gecreëerde anonieme gegevens
op een elektronische drager plaatsen en meenemen en dus niet de geraadpleegde
basisbestanden zelf. In deze basisbestanden wordt het aantal inwoners van het Vlaams
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder ingedeeld in functie van de volgende
criteria (situatie op 31 december van de jaren 2008 tot en met 2014): de gemeente van de
woonplaats, de statistische sector, het geslacht, de leeftijd, het huishoudtype, het aantal
gezinsleden, het aantal inwonende kinderen (tot 18 jaar), het aantal inwonende
jongvolwassenen (18-24 jaar), het aantal inwonende volwassenen (vanaf 25 jaar), de leeftijd
van het jongste inwonende kind (tot 18 jaar), de nationaliteit, de herkomst, de
nationaliteitshistoriek, het geboorteland, de (gedetailleerde en algemene) socio-economische
positie, het wel/niet lid zijn van een statuutsgroep (per groep van werkenden, werklozen,
gepensioneerden, cliënten van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, kinderen
die recht op kinderbijslag geven, arbeidsongeschikten, cliënten van een gewestelijke dienst
voor arbeidsbemiddeling, personen met een handicap en personen met recht op de verhoogde
tegemoetkoming van de ziekteverzekering), de werkloosheidsduur, het arbeidsstatuut, de
sector (algemeen en gedetailleerd), het arbeidsregime, het percentage deeltijdse arbeid, de
dagloonklasse, het wel/niet uitzendarbeid verrichten, de plaats van tewerkstelling, de
werkintensiteit van het gezin en de equivalenthuishoudinkomenklasse.

3.

De geaggregeerde tabellen hebben betrekking op het aantal personen, verder ingedeeld in
functie van de leeftijdsklasse, het huishoudtype, de herkomstklasse (per niveau, te weten het
gewest, de gemeente en de statistische sector, wordt daartoe een andere classificatie gebruikt,
meer gedetailleerd voor het hoger niveau, minder gedetailleerd voor het lager niveau) en
geboortelandklasse. De geaggregeerde tabellen geven telkens een beeld van de situatie op 31
december van de jaren 2008 tot en met 2014.

4.

De volgende tabellen worden gevraagd per gewest.
Demografisch profiel van de bevolking van het gewest: het aantal personen per
herkomstland, geslacht, leeftijdsgroep, huishoudtype, herkomstgroep, nationaliteitshistoriek
en geboortelandgroep.
Socio-economisch profiel van de bevolking van het gewest: het aantal personen per
gedetailleerde socio-economische positie, geslacht, leeftijdsgroep, huishoudtype,
herkomstgroep en geboortelandgroep.
Globale populaties binnen de bevolking van het gewest: het aantal personen per
statuutsgroep (zie hoger), geslacht, leeftijdsgroep, huishoudtype, herkomstgroep en
geboortelandgroep.
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Verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering: het aantal rechthebbenden op de
verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering per statuut, geslacht, leeftijdsgroep,
huishoudtype, herkomstgroep en geboortelandgroep.
Werkende bevolking van het gewest
-

het aantal loontrekkenden en zelfstandigen per geslacht, leeftijdsgroep, huishoudtype,
herkomstgroep en geboortelandgroep;
het aantal loontrekkenden per sector, geslacht, leeftijdsgroep, huishoudtype,
herkomstgroep en geboortelandgroep;
het aantal loontrekkenden per type arbeidsregime, geslacht, leeftijdsgroep,
huishoudtype, herkomstgroep en geboortelandgroep;
het aantal loontrekkenden per klasse deeltijdse arbeid, geslacht, leeftijdsgroep,
huishoudtype, herkomstgroep en geboortelandgroep;
het aantal loontrekkenden per dagloonklasse, per geslacht, leeftijdsgroep,
huishoudtype, herkomstgroep en geboortelandgroep.

Langdurige werkloosheid: het aantal werkzoekenden (minstens één jaar / minstens twee jaar)
per geslacht, leeftijdsgroep, huishoudtype, herkomstgroep en geboortelandgroep.
Socio-economisch profiel op gezinsniveau in het gewest
5.

het aantal personen per gezinswerkintensiteitsklasse, geslacht, leeftijdsgroep,
huishoudtype, herkomstgroep en geboortelandgroep;
het aantal personen per inkomensklasse, geslacht, leeftijdsgroep, huishoudtype,
herkomstgroep en geboortelandgroep;
het mediaan equivalent huishoudinkomen;
het mediaan equivalent huishoudinkomen per geslacht;
het mediaan equivalent huishoudinkomen per leeftijdsgroep;
het mediaan equivalent huishoudinkomen per huishoudtype;
het mediaan equivalent huishoudinkomen per herkomstgroep;
het mediaan equivalent huishoudinkomen per herkomstgroep en geboortelandgroep.

De volgende tabellen betreffen elke gemeente van het Vlaams Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Demografisch profiel van de bevolking van de gemeente
-

het aantal personen per geslacht, leeftijdsgroep en huishoudtype;
het aantal personen per geslacht, leeftijdsgroep en herkomstgroep;
het aantal personen per huishoudtype en herkomstgroep;
het aantal personen per herkomstgroep en geboortelandgroep;
het aantal personen per herkomstgroep en nationaliteitshistoriek;
het aantal personen van niet-Nederlandse buitenlandse herkomst.

Socio-economisch profiel van de bevolking van de gemeente
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-

het aantal personen per gedetailleerde socio-economische positie, geslacht,
leeftijdsgroep en huishoudtype;
het aantal personen per gedetailleerde socio-economische positie, geslacht,
leeftijdsgroep en herkomstgroep.

Globale populaties binnen de bevolking van de gemeente
-

het aantal personen per statuutsgroep (zie hoger), geslacht, leeftijdsgroep en
huishoudtype;
het aantal personen per statuutsgroep (zie hoger), geslacht, leeftijdsgroep en
herkomstgroep.

Verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
-

het aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
per statuut, geslacht, leeftijdsgroep en huishoudtype;
het aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
per statuut, geslacht, leeftijdsgroep en herkomstgroep.

Werkende bevolking van de gemeente
-

het aantal loontrekkenden en zelfstandigen (afzonderlijk) per geslacht, leeftijdsgroep
en huishoudtype;
het aantal loontrekkenden en zelfstandigen (afzonderlijk) per geslacht, leeftijdsgroep
en herkomstgroep;
het aantal loontrekkenden per gedetailleerde sector (NACE-code), geslacht en
leeftijdsgroep;
het aantal loontrekkenden per globale sector (vier klassen), geslacht, leeftijdsgroep en
huishoudtype;
het aantal loontrekkenden per globale sector (vier klassen), geslacht, leeftijdsgroep en
herkomstgroep;
het aantal loontrekkenden per type arbeidsregime, geslacht, leeftijdsgroep en
huishoudtype;
het aantal loontrekkenden per type arbeidsregime, geslacht, leeftijdsgroep en
herkomstgroep;
het aantal loontrekkenden per klasse deeltijdse arbeid, geslacht, leeftijdsgroep en
huishoudtype;
het aantal loontrekkenden per klasse deeltijdse arbeid, geslacht, leeftijdsgroep en
herkomstgroep;
het aantal loontrekkenden per klasse van dagloon, geslacht, leeftijdsgroep en
huishoudtype;
het aantal loontrekkenden per klasse van dagloon, geslacht, leeftijdsgroep en
herkomstgroep.

Langdurige werkloosheid
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-

het aantal werkzoekenden (minstens één jaar / minstens twee jaar) per geslacht,
leeftijdsgroep en huishoudtype;
het aantal werkzoekenden (minstens één jaar / minstens twee jaar) per geslacht,
leeftijdsgroep en herkomstgroep.

Plaats van tewerkstelling
-

het aantal personen die in de gemeente wonen per tewerkstellingsplaats;
het aantal personen die in de gemeente werken per woonplaats.

Profiel van het gemeentepersoneel
-

het aantal personen tewerkgesteld door de gemeentediensten in strikte zin, het OCMW
en de politiezone per geslacht, leeftijdsgroep en huishoudtype;
het aantal personen tewerkgesteld door de gemeentediensten in strikte zin, het OCMW
en de politiezone per geslacht en herkomstgroep.

Socio-economisch profiel op gezinsniveau in de gemeente
6.

het aantal personen per klasse werkintensiteit van het gezin, geslacht, leeftijdsgroep en
huishoudtype
het aantal personen per klasse werkintensiteit van het gezin, geslacht, leeftijdsgroep en
herkomstgroep;
het aantal personen per inkomensklasse, geslacht, leeftijdsgroep en huishoudtype;
het aantal personen per inkomensklasse, geslacht, leeftijdsgroep en herkomstgroep;
het mediaan equivalent huishoudinkomen;
het mediaan equivalent huishoudinkomen per geslacht;
het mediaan equivalent huishoudinkomen per leeftijdsgroep;
het mediaan equivalent huishoudinkomen per huishoudtype;
het mediaan equivalent huishoudinkomen per herkomstgroep.

De volgende tabellen worden gevraagd per statistische sector.
-

het aantal personen naar globale socio-economische positie;
het aantal cliënten van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
het aantal arbeidsongeschikten;
het aantal personen met een handicap;
het aantal rechthebbenden op hogere ziekteverzekeringstegemoetkoming per statuut;
het aantal werkenden (20-64 jaar);
het aantal werkzoekenden (20-64 jaar);
het aantal werkenden (15-64 jaar);
het aantal werkzoekenden (15-64 jaar);
het aantal personen in een gezin met lage werkintensiteit;
het mediaan equivalent huishoudinkomen;
het aantal personen per geslacht;
het aantal personen per leeftijdsgroep;
het aantal personen per huishoudtype;
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-

B.

het aantal personen per herkomstgroep.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

7.

Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid persoonsgegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat
ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig hebben voor het
verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van
de sociale zekerheid.

8.

De Studiedienst van de Vlaamse Regering en de Vereniging voor Vlaamse Steden en
Gemeenten willen op geregelde tijdstippen het socio-economisch profiel van de Vlamingen
onderzoeken, op gewestelijk en lokaal vlak. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.

9.

Voor het verwezenlijken van dat doeleinde willen zij gebruik maken van anonieme
gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.

10.

De basisbestanden kunnen de onderzoekers enkel verwerken bij en onder het toezicht van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Zij mogen die bewerken tot anonieme
gegevens (met minder gekruiste indelingen, minder variabelen,…) en die vervolgens op een
elektronische drager meenemen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moet er in het
bijzonder op toezien dat de onderzoekers enkel anonieme gegevens buiten haar gebouw
brengen.

11.

De geaggregeerde tabellen zullen rechtstreeks aan de onderzoekers worden meegedeeld.
Het sectoraal comité stelt vast dat het wel degelijk gaat om anonieme gegevens, dat wil
zeggen gegevens die de bestemmeling niet kan herleiden tot persoonsgegevens.

12.

Bij de verwerking van de anonieme gegevens moeten de Studiedienst van de Vlaamse
Regering en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten rekening houden met de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun respectieve
uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgevende bepaling tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
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Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens op de
hogervermelde wijze, door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Studiedienst van
de Vlaamse Regering en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, voor het
onderzoeken (op geregelde tijdstippen) van het socio-economisch profiel van de Vlamingen, op
gewestelijk en lokaal vlak.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83
11).

